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تاضذ،  ٍيژُ اص حيث التصادي داساي آثاس هتؼذدي هي  يىي اص هثاحث حمَلي هْن دس هَسد تاًه هشوضي وِ تِ

يىي اص گيشي ٍ ػولىشد تاًه هشوضي سا تِ ػٌَاى  تحث استمالل تاًه هشوضي است. تِ ًحَي وِ استمالل تصوين

اًذ. تشخالف تصَسي وِ هوىي است دس تادي اهش تِ رّي تشسذ،  لَاصم اصلي التصاد سالن هحسَب داضتِ

تاضذ وِ داساي آثاس التصادي است. چشاوِ تؼييي حذٍد اختياسات،  هَضَػي حمَلي هي« استمالل تاًه هشوضي»

تَاًذ چيضي غيش اص آًچِ وِ دس  لت ًويآيذ ٍ دٍ ّاي تاًه هشوضي تِ هَجة لاًَى تِ ػول هي ٍظايف ٍ هسؤٍليت

تيٌي ضذُ سا تِ تاًه هشوضي تحويل وٌذ. تٌاتشايي، اگش استمالل تاًه هشوضي تِ ػٌَاى يه هطلَب  لاًَى پيص

 آى دس لاًَى است. تيٌي هذًظش تاضذ، تْتشيي اتضاس هوىي تشاي تحمك ايي اهش، پيص

َسّاي هختلف حىايت اص آى داسد وِ وطَسّاي دس هَسد هصًَيت تاًه هشوضي، تشسسي تطثيمي حمَق وط

ّاي آًْا تا تفسيش هَسغ اص همشسات، سؼي داسًذ تا تا پزيشش هصًَيت  پيطشفتِ اص طشيك ٍضغ لاًَى ٍ دادگاُ

گزاسي دس خان خَد فشاّن  ّاي هشوضي خاسجي، اص ايي طشيك تَجِ چٌيي وطَسّايي سا تشاي سشهايِ اهَال تاًه

 ًوايٌذ.

ّاي هشوضي داساي استمالل ػول ّستٌذ يا جضئي اص اسادُ دٍلت هتثَع  ّا دس ايي هَسد وِ تاًه ٌَّص ّن دادگاُ

ّا ًطاى  خَد تَدُ ٍ دس ًتيجِ ضايستگي تشخَسداسي اص هصًَيت خاظ سا ًذاسًذ، تاّن اختالف ًظش داسًذ. تشسسي

وٌذ وِ التصادّاي  اي پيشٍي هي واى فلسفِدّذ وِ لايل ضذى هصًَيت تشاي تاًه هشوضي، تا حذٍدي اص ّ هي

 .اًذ: استمالل تاًه هشوضي پيطشفتِ تِ دًثال آى تَدُ

الوللي، پس اص تياى هفَْم  دس ايي سويٌاس، ساتطِ هتماتل استمالل ٍ هصًَيت تاًه هشوضي دس سطح داخلي ٍ تيي

 گيشد. ٍ هحذٍدُ ّشوذام اص ايي دٍ همَلِ هَسد تحث ٍ تشسسي لشاس هي
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